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Justificativas de alterações de gabarito de itens 
(com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 

 
PRIMEIRO DIA – PARTE I 

 
Língua Espanhola 
 
Item: 30 
Parecer: ANULAR 
Justificativa: Não há informações suficientes para o julgamento objetivo do item, razão suficiente para sua 
anulação. 
 
Língua Francesa 
 
Item: 21 
Parecer: ALTERAR DE C PARA E  
Justificativa: O pronome relativo “que” (l.13) não retoma o trecho “Le détenteur annuel de la statue de Saint 
Vicent” l.17). Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
 
Língua Inglesa 
 
Item: 30 
Parecer: ANULAR 
Justificativa: Além do Divali, no “Samhain” ofereciam-se sacrifícios às divindades celtas, pagãs. Portanto, o 
item tem mais de uma opção correta, motivo suficiente para sua anulação. 
 

 
PRIMEIRO DIA – PARTE III 

 
Item: 23 
Parecer: ALTERAR DE 016 PARA 001  
Justificativa: A presença da força centrípeta, como reação à força elástica na situação descrita, é suficiente 

para a conclusão de que a resposta ao item, após a observância das instruções do caderno de provas, seja 

001, razão pela qual se opta pela alteração do gabarito. 

Item: 52 
Parecer: ALTERAR DE C PARA E 
Justificativa: O CO2 faz parte do ciclo biogeoquímico do carbono. Dessa forma, opta-se pela alteração de 

gabarito do item. 

Item: 54 
Parecer: ANULAR  
Justificativa: Não há dados suficientes para o julgamento objetivo do item, razão suficiente para sua anulação. 
 
Item: 55 
Parecer: ALTERAR DE C PARA E 
Justificativa: Ao contrário do afirmado no item, o processo abordado não é o principal responsável pela 
proteção da superfície da terra contra os raios ultravioletas, mas sim, um dos responsáveis. Dessa forma, 
opta-se pela alteração do gabarito. 



 
Item: 59 
Parecer: ANULAR 
Justificativa: Não há informações suficientes para o julgamento objetivo do item, razão suficiente para sua 
anulação. 
 
Item: 63 
Parecer: ALTERAR DE C PARA E 
Justificativa: Durante o processo de polinização, há transferência de grãos de pólen de uma flor para outra, ou 

para o seu próprio estigma. Os grãos de pólen não constituem gametas masculinos ou células reprodutoras. 

Os gametas masculinos estão contidos nos grãos de pólen. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do 

item. 

Item: 67 
Parecer: ALTERAR DE C PARA E 
Justificativa: Colônias heterotípicas são constituídas por organismos de espécies diferentes. As abelhas vivem 

em sociedade e, embora seja uma sociedade de abelhas e os indivíduos (abelhas rainhas, abelhas soldados e 

abelhas operárias) sejam morfologicamente diferentes, elas são indivíduos da mesma espécie. Dessa forma, 

opta-se pela alteração do gabarito do item. 

Item: 79 
Parecer: ANULAR 
Justificativa: A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, induzindo os candidatos ao erro. Dessa 

forma, opta-se pela sua anulação. 

Item: 109 
Parecer: ANULAR 
Justificativa: A incorreção da expressão fornecida para a resistência térmica prejudicou o julgamento objetivo 
do item, razão suficiente para sua anulação. 
 
Item: 113 
Parecer: ANULAR 
Justificativa: As operações que devem ser feitas com o valor do módulo do fluxo de calor por unidade de área, 
conforme as orientações do caderno de provas, não geram um número que possa ser devidamente 
representado na folha de respostas, motivo pelo qual se opta pela anulação do item. 
 
Item: 114 
Parecer: ANULAR  
Justificativa: As informações disponíveis para a resolução do item não permitem a obtenção do valor correto 
para o módulo do fluxo de calor por unidade de área. Dessa forma, opta-se pela sua anulação. 
 
Item: 141 
Parecer: ANULAR PARCIALMENTE 
Justificativa: Por haver informações divergentes entre as orientações do caderno de prova e o caderno de 
respostas, opta-se pela anulação da primeira parte do item. 
 
 


